
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 72 /11.12.2019 

privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019  și Graficul de activități 

propuse pentru 2020, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu ” comuna Dochia, 

județul Neamț; 

 

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 

decembrie 2019, 

         Analizând referatul de aprobare  nr.7809 /09.12.2019 a primarului comunei Dochia 

, Referatul de specialitate nr.7724 din 05.12.2019 întocmit de dna Copcic Beatrice-Mirela, 

bibliotecar în cadrul Bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu” comuna Dochia; 

  În baza Legii nr.334/2002 a bibliotecilor, cu modificările şi completările ulterioare; Legii 

nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;  

       În temeiul art. 129 alin. (7) lit. ”d”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 /2019 privind Codul Administrativ , adoptă prezenta : 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. (1) Se aprobă Raportul de activitate pe anul 2019 al Bibliotecii comunale „Nicolae 

Ciobanu” comuna Dochia . conform Anexei nr. 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) Se aprobă Graficul de activități al bibliotecii, propuse pentru anul 2020, conform 

Anexei nr.2 , anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia 

şi d-na Copcic Beatrice Mirela-bibliotecar în cadrul Bibliotecii comunale „Nicolae Ciobanu” 

comuna Dochia. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Dochia. 

 

 

 

    Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate, 

              Primar,                                                        Secretar general al comunei Dochia 

            Păduraru Constantin                                                     Pascaru Vasile 
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Nr. 7809 din 09 .12.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de Hotărâre  

privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019  și Graficul de activități 

propuse pentru 2020, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu ” comuna Dochia, 

județul Neamț; 

 

 

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de bibliotecara Copcic Beatrice  din 

cadrul Primăriei comunei Dochia, prin care se propune spre aprobare Raportului de activitate 

pe anul 2019  și Graficul de activități propuse pentru 2020, ale bibliotecii comunale 

”Nicolae Ciobanu ” comuna Dochia, județul Neamț;  

 

 În baza Legii nr.334/2002 a bibliotecilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legii nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;  

 

Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Dochia, prezentul 

proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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Raport de activitate al bibliotecii comunale 

‘’Nicolae Ciobanu’’ Dochia pe anul 2019-2020 

                Prezentand raportul de activitate pe anul 

2019 constatam cu satisfactie  obiectivele propuse 

in activitatea cu utilizatorul tinind seama de rolul 

bibliotecii in viata comunitatii in marele si 

complexul proiect de integrare europeana prin 

care sa vedem prezentul  si viitorul activitatii 

noastre, sa gasim in permanenta resurse de 

modernizare, de sporire a zestrei material, de 

crestere a gradului de profesionalism a intregului 

personal. 

               Anul acesta  biblioteca comunala  si-a 

propus  mai multe activitati, in special pentru 

copiii  prescolari care au pasit pentru prima data 

pragul unei biblioteci. 

                     Tinind cont de faptul ca biblioteca  nu 

a mai achizitionat fond de carte de mai multa 

vreme am incercat prin diferite activitati dedicate 

elevilor sa mentin vie  biblioteca, atragand tot mai 

multi utilizatori sa paseasca pragul ei. 



In acest an biblioteca comunala,, Nicolae 

Ciobanu,, in colaborare cu  Consiliul Local am 

organizat Ziua Comunei    in forma unui festival ,, a 

doua editie,,festival al artelor ,,Theodor Ciurdea 

Coresi ,, care a avut ca obiectiv selectia  si 

promovarea  adevarata a talentelor nationale si 

internationale de orice etnie , varsta si mai ales pe 

cei cu cat mai multe aptitudini in domeniul artei si 

culturii. 

      Tot in acest an , pe  perioada  vacantei de vara 

biblioteca comunala a obtinut un proiect  numit 

,,Ateliere de vara Sotron,, dedicat copiilor de 

varsta prescolara si scolara. 

Cei care au beneficiat de acest program marathon 

sunt copii care provin din familii defavorizate , 

marginalizate, copii neinscrisi la gradinita si care 

au dificultati de invatare sau copii aflati in situatii 

de risc .Activitatile au avut loc in sediul vechi al 

primariei precum si in una din salile de gradinita  

din comuna Dochia.Biblioteca comunala a primit 

materialele necesare acestui proiect de la  

Asociatia ,,Ovidiu .ro,, iar copiii au invatat 

nenumarate lucruri despre natura , despre lumea 

vietuitoarelor, am colorat , pictat, desen pe asfalt , 



jocuri ale copilariei,am cantat , am dansat, am 

facut karaoke, etc. 

Prin toate  aceste activitati copiii s-au cunoscut 

intre ei ,au legat prietenii , au invatat unul de la 

celalalt , iar la final toata munca si stradania lor a 

fost incununata de success obtinand laude si 

diploma de la cei care au initiat acest proiect. 

Totodata in cadrul sarbatorilor de iarna 

bibliotecarul a organizat un program de colinde 

intitulat ,,IATA VIN COLINDATORI,, sustinut de 

elevii Scolii Dochia.   

      In anul 2019 in concordant  cu raportul statistic  

au fost inscrisi un  numar de 27 cititori astfel: 

- Dupa  ocupatie- 24 elevi, 1 intelectual, 2 

pensionari 

- Dupa varsta-24 peste 10 ani, 1  intre 27-35 

ani,2 intre 58-67 ani 

      S-au imprumutat  in cursul anului de 

referinta un numar de 2569 de publicatii dupa 

cum urmeaza: 

-publicatii pentru copii-1727 

-filozofie-7 

-geografie,istorie-564 



-generalitati-271 

       S-au organizat activitati inchinate marilor 

scriitori cu prilejul unor activitati si 

evenimente importante: 

-15 Ianuarie-Eminescu si poezia 

-30 Ianuarie-I.L.Caragiale 

-8 Martie-zi inchinata mamei 

-7 Aprilie- ziua mondiala a sanatatii 

-21 Mai-ziua bibliotecarului 

-1 Iunie-ziua copilului  

-1 Decembrie-ziua nationala a Romaniei 

-traditii si obiceiuri pentru sarbatorile de 

iarna. 

        Odata cu inceperea anului scolar cei mai 

mici au avut prilejul de a pasi pragul bibliotecii   

bucurandu-se de frumusetea cartilor. 

      Ca o concluzie , consider ca biblioteca 

comunala ‘’Nicolae Ciobanu’’ si-a indeplinit  

obiectivele propuse in anul 2019, aducand 

pentru comunitate un surplus de interes si 

activitati atat in randul elevilor cat si celorlalti 

utilizatori. 



Speram ca la anul care vine sa beneficiem de 

cat mai multe astfel de proiecte pentru copii 

de toate varstele si care nu pot avea  acces la 

nevoile specific varstei lor. 

Intocmit, 

Bibliotecar,Copcic Beatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICUL DE ACTIVITATI PROPUSE DE 

BIBLIOTECA COMUNALA ‘’NICOLAE 

CIOBANU’’ PE ANUL 2019-2020 

Biblioteca comunala’’ Nicolae Ciobanu’’ isi propune 

ca si in anul urmator sa aduca un surplus de 

activitati mai mare si mai diferit fata de ceilalti ani. 

Obiectivele propuse: 

-ocrotirea patrimoniului local 

-parteneriate cu scoala si gradinita 

-organizarea de activitati inchinate  sarbatorilor 

calendaristice 

-atragerea unui numar cat mai mare de utilizatori 

-folosirea internetului prin programe destinate 

generatiei mici si mari 

- desene pe asfalt 

-programe cultural cu si despre comunitate 

Speram ca si prin aceste activitati diversificate vom 

atinge ceea ce ne-am propus, ca si biblioteca sa fie 

privita ca  o institutie care poate sa vina in folosul 

comunitatii si nu numai. 

 

Intocmit,bibliotecar Copcic Beatrice Mirela 

 

 

 


